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Zprávy ze staršovstva  
 

 

Staršovstvo vyslechlo radostnou zprávu farářů o proběhlých akcích - 

zvláště o pobytu v Betzingen, víkendu konfirmandů a o tom, že se sešla 

mládež. 

 

Staršovstvo projednalo seznam takřka 50 jmen, které členové a členky 

našeho sboru navrhují do staršovstva. V průběhu zimy budou možní 

kandidáti osloveni, zda by případnou volbu přijali a na základě toho bude 

vytvořena staršovstvem kandidátka. 

 

Staršovstvo svolalo mimořádné sborové shromáždění s volbou Daniela 

Ženatého za faráře sboru na 1/4 úvazek na neděli 12. prosince t.r. 

 

Staršovstvo rámcově přijalo plán služeb Božích na závěr roku – 

 24.12.  

14.00 By, 

15.30 NM, 23.00 NM 

25.12.  

7.50 By, 9.00 NM 

26. 12. (neděle) 

9.00 NM (Joel Ruml), 

10.45 Blažkov 

Nový rok 1. ledna (sobota) – bohoslužby nebudou 

2. ledna (neděle)  

7.50 By 

9.00 NM 

 

Staršovstvo jednalo na podnět V.Hroudy o platech zaměstnanců sboru i 

jejich zvyšování. S tím spojeným výhledem hospodaření sboru se bude 

dále zabývat, také na výjezdním zasedání. 

 

Staršovstvo souhlasilo s žádostmi o dotace - na kulturní akce a opravu 

dveří kostela. 

 

Staršovstvo souhlasilo s připojením našeho sboru mezi Zelená zrnka 

České křesťanské environmentální sítě. 
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Informace ze sboru 
Výnosy sbírek vykonaných v uplynulém čase: 

sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla částku 4957,- Kč 

Všem, kteří jste přispěli, děkujeme. 

Shromáždění, která nás čekají 

9.11. 19.30 Kruh 

13.11. 18.00 setkání mládeže 

16.11. 9.30 – Kavárnička pro seniory – Vojtěch Zikmund – 

myšlenka, vznik, cesta a současnost Hospicového hnutí 

Vysočina 

17.11. Brigáda v parku kostela 

20.11. Noc v presbyterně – začátek chystání štědrodenního divadla  

23.11. 19.30 – Střední generace - přednáška Martina Horáka "Cesta 

muže. 

Mužská spiritualita podle R. Rohra" 

28.11. 

1. 

advent. 

neděle 

7.50 By – bohoslužby s Večeří Páně 

9.00 NM – bohoslužby s Večeří Páně 

10.45 Blažkov – bohoslužby s Večeří Páně 

14.00 – adventní jarmark 

1.12. 18.00 – staršovstvo 

3.12. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

 

Akce seniorátu 
 

7.11. – Horní Čermná - ordinace nových kazatelek a kazatelů  

13.11. – Velké Meziříčí - konvent Horáckého seniorátu  

21.11. – Brno – uvedení nové synodní rady v úřad (a poděkování 

končící synodní radě) 

28.11. – Praha – uvedení nového evangelického zpěvníku (bude také 

uveden na Moravě) 

Horní Krupá: 

26. 11. od 16.00 Adventní dílna, výroba adventních věnců, hra pro děti 

Jihlava: 

9. 11. v 19.00 Modlitba Taizé v kostele Povýšení sv. Kříže. 

14. 11. v 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši, téma "Co čert nechtěl" 

(Jan Keřkovský), hraje písničkář Roman Hampacher. 
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Moraveč: 

7. 11. od 10:30 O SMRTI A DOPROVÁZENÍ - povídání Ireny 

Závadové, primářky  mobilního hospice Cesta domů. 

28. 11. od 10:30 Benefiční koncert dětí. 

Pelhřimov: 

31. 10. po bohoslužbách vernisáž – zahájení výstavy obrazů Jany 

Turecké v Pelhřimově 

7. 11. od 10:00 Přednáška Josefa Bartoška na téma Sikhismus v 

Pelhřimově 

28. 11. od 15:00 Adventní koncert ve Strměchách, zpívá a hraje Ten 

Sing Pelhřimov 

Velké Meziříčí: 

6. 11. od 18h kavárnička dříve narozených s koncertem 

20. 11. od 14h před/adventní dílna pro děti i dospělé 

21. 11. od 14h benefice pro velkomeziříčské skauty 

Sázava a Žďár: 

každý čtvrtek od 17:00 setkání Anonymních alkoholiků (Žďár) 

14. 11. od 18:00 bohoslužby u tety Hany: A. Hatajová a Podpeperek 

Band. 

28. 11. od 16:00 na náměstí Republiky (Žďár) rozsvěcení vánočního 

stromku s adventním zamyšlením. 

28. 11. od 17:30 před OÚ v Sázavě rozsvěcení vánočního stromku s 

adventním zamyšlením 

11. 12. od 17:00 adventní koncert "Hudba s radostí" (kostel Sázava) 

 

 

Partnerství s německým evangelickým 
sborem Muaritiuskirche v Betzingen  

 

Naše partnerství vzniklo v roce 1993, bylo dílem bratra faráře 

Daniela Ženatého za velké pomoci sestry Gertrud Hirschburgrové. 

Betzingenský farář, který vše spoluvytvářel a dodnes si rád prohlíží 

pečlivě vedenou kroniku, byl Gerhard Vöhringer. 

Od té doby se uskutečnilo nesčetně mnoho setkání, krásných 

vzájemných návštěv, výletů, rozhovorů, sdílení a předávání zkušeností.  

Několik bych krátce připomněla: 

Hned na podzim v roce 1993 se vypravil celý autobus s nejstaršími 

členy našeho sboru. Hlavní myšlenka: aby se právě oni podívali za 
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západní hranici naší země, kam tak dlouhou dobu, většinou celý život, 

nesměli jet. Dodnes mnozí rádi vzpomínají, jak byli ubytovaní 

v rodinách, jak se domlouvali rukama nohama a kolik krásného tam 

zažili, viděli. 

Celý autobus tam jel ještě dvakrát – nejprve v roce 2003 vyrazily 

hlavně rodiny s dětmi. 

Nezapomenutelný byl 

výlet do Kostnice a 

prohlídka města. 

Zájezd vedla sestra 

farářka Hana 

Pfannová. 

A k vzájemné 

návštěvě došlo také 

mezi tehdejšími 

pěveckými sbory. 

Betzingenský 

pěvecký sbor nás navštívil v květnu 2004. Slavili jsme tu nádherné 

bohoslužby, při kterých zpívali Betzingenští, také náš sbor vedený 

sestrou Květou Žilkovou a oba sbory společně. To stejné se naopak 

uskutečnilo v roce 2008. Také tehdy jsme naplnili celý autobus.  

Třikrát jsme se setkali na jiném místě než v našem sboru. V dubnu 

1996 to bylo v Herlíkovicích, v říjnu 2007 na půli cesty v Klenčí pod 

Čerchovem a 2016 bylo společné setkání v Praze. Vděčně vzpomínáme 

na nádhernou prohlídku Židovského města.  

Jedna z posledních návštěv v Betzingen byla opět provázena 

zpěvem: pěvecký sbor Naenia zazpíval při společných bohoslužbách 

Truvérskou mši. Nezapomenutelné bylo večerní česko-německé zpívání 

na louce pod horou Achalm. Opět jsme se vypravili do Kostnice a na 

ostrov Reichenau. To bylo v květnu v roce 2018. 

Naši přátelé jezdí samozřejmě pravidelně k nám, ubytování mají 

v rodinách a podnikáme s nimi výlety po okolí a v sobotu odpoledne pak 

organizujeme setkání na farské zahradě, při kterém vždy vzniká pěkné 

společenství. Naposledy tu naši bratři a sestry byli v roce 2019. V neděli 

kázal betzingenský farář Christoph Zügel a slavili jsme společně Večeři 

Páně. 

V Betzingen se koná pravidelná sbírka pro dar našemu sboru. 

Finanční prostředky z těchto darů jsme použili pro projekt pěveckých 

sborů v Bělči, který organizovala sestra farářka Ida Tenglerová a také 
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pro praktické účely pro náš kostel – teď například z nich budeme 

financovat opravu vstupních dveří. 

Na závěr veliké poděkování všem novoměstským sestrám a 

bratřím, kteří se zapojili, ubytovávali, zabezpečovali pohoštění, 

organizaci a jinak obětavě pomáhali při tak krásném společném díle. 

 

 Lena Lišková 

 

 

Napotřetí a poprvé - na návštěvě 
v partnerském sboru Betzingen 

 

Po dvojím odložení se do třetice přece jen uskutečnila naše 

návštěva v partnerském sboru v Betzingen. Pro mě osobně už v pomalu 

mýtickém, protože jsem o něm hodně slyšel, četl a teď je konečně poprvé 

spatřil na vlastní oči. V naší čtveřici mě doplnili v družbě podstatně 

zkušenější Lenka Lišková a manželé Alena a Jan Teplých (a doplnili nás 

v Betzingen žijící a pracující manželé Anička a Jan Snopkovi). Vyrazili 

jsme v pátek 8. října, o den později, než bývalo zvykem (kvůli splnění 

volební povinnosti) a po sedmisetkilometrové ovšem bezproblémové 

jízdě v pátek večer dorazili k betzingenskému evangelickému kostelu a 

poté se odebrali do domovů rodin, ve kterých jsme byli ubytovaní. Tam 

nás čekalo přijetí a občerstvení a rozhovor – a tato pohostinnost a 

přívětivost i co se týče počasí nás provázely po celou dobu naší návštěvy. 

V sobotu jsme podnikli výlet na Švábskou Albu. Krajina kolem mi 

připomínala Vysočinu, ačkoli se Reutlingen s městskou částí Betzingen 

nachází v nižší nadmořské výšce (než území našeho sboru) a Alba zase 

stoupá až do výše necelého kilometru nad mořem a je, na rozdíl od naší 

Vysočiny, tvořena vápencem. Asi hodinu cesty na jih se nachází obec 

Buttenhausen, zajímavá hned z několika důvodů – jednak domovem 

diakonie pro psychicky nemocné, tak části obce, kde žili Židé. Tam se 

pak v 80. letech 19. století narodil v katolické rodině Matthias Erzberger, 

jehož zajímavý a tragický životní osud připomíná působivá expozice v 

jeho rodném domě. (Jen tak na okraj – M. Ezberger byl katolický 

novinář a člen říšského sněmu, kritik německé koloniální politiky. V 

říjnu 1918 se stal ministrem, v listopadu 1918 jako zástupce říšské vlády 

podepsal příměří z Compiègne, které fakticky ukončilo boje první 

světové války. Potom jako říšský ministr financí v letech 1919 až 1920 
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provedl Erzbergerovu reformu, která je považována za nejrozsáhlejší 

reformní dílo v německé daňové a finanční historii. V roce 1921 byl 

zavražděn pravicovými teroristy). Dále jsme pokračovali do Wimsen, 

kde jsme společně poobědvali, projeli se po loďce krasovou jeskyní a 

prošli se na Loretto do krásně opraveného statku na „Kaffetrinken“.  

Sobotní večer už každý z nás strávil v rodině, ve které byl 

ubytován. Druhý celý den našeho pobytu, neděli, jsme začali společnými 

bohoslužbami v Mauritiuskirche, obdivoval jsem zapojení hudby do 

bohoslužby a její provedení, do čehož se v rámci pěveckého sboru 

zapojila také Lenka Lišková. Při bohoslužbách taky došlo k předání daru 

našeho sboru pro partnerský kostel, a to skleněného betlému ze sklárny 

ve Škrdlovicích. V betzingenském kostele bude připomínat naši družbu a 

to, že máme Někoho, kolem koho se můžeme společně setkávat, ať už 

jsme z různých zemí a světových stran. Mezi kostelem a sborovým 

domem se pak konalo setkání při kávě také s těmi, kdo další pamatují 

přeshraniční setkávání (mnozí pozdravují, jména mi promiňte, spletl 

bych je). Poté jsme zasedli ke společnému obědu sestávajícího z 

tradičního švábského jídla, jehož jméno jsem zapomněl, ale jeho chuť 

nezapomenu (šlo o masový vývar, do kterého si každý mohl přidat buď 

masové taštičky případně podle kolegy Christopha tradičnější 

bramborový salát). Obědu se zúčastnil také bývalý farář Vöhringer, který 

stál spolu s Danielem Ženatým u zrodu partnerství mezi oběma sbory (o 

tom píše jinde Lenka 

Lišková). Nedělní 

odpoledne jsme pak 

strávili procházkou 

nad vinicemi kousek 

za Tübingen a 

závěrečný nedělní 

večer prožili u 

společného jídla a 

pití ve sborovém 

domě. V pondělí už 

následovalo jen 

rozžehnání a několik rychlých návštěv a rozhovorů a večer už jsme byli 

zase doma.  

Znovu se mi potvrdilo, jak je dobré občas vyrazit někam do ciziny, 

mezi jinak hovořící a myslící. Zjistit, jak to vypadá jinde, jak kupř. víc v 

Německu dodržují protiepidemická pravidla (až do začátku října nebylo 
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zvykem si podávat ruce), jak žije a působí církev a diakonie. Vztahy 

stále drží a bylo by dobré je nevzdat. V květnu příštího roku by k nám 

přijeli sestry a bratři z Betzingen, naposled ještě farář Christoph Zügel a 

na jeho loučení v neděli 16. října příštího roku bychom zase my vypravili 

menší delegaci. A pak se uvidí – podle chuti, zájmu. Myslím, že bychom 

je měli hledat a nalézat.  

 

Ondřej Ruml 

 

 

Rok 1999 v novoměstském sboru  

(dle D.Ženatého přepsal O.Ruml – rok 1998 v zápiscích chybí) 

 

Osoby 

Hana Pfannová byla 14.3. zvolena 2. farářkou na dobu 10 let. 

Josef Batelka, emeritní farář sboru a senior Horáckého seniorátu, 

zemřel v neděli 30. května. 
 

Život sboru 

Výlet s přespáním podnikl s dětmi ze sboru Zdeněk Slonek. 

Staršovstvo rozhodlo, aby 1. čtení měli při bohoslužbách laici. 

Koncem srpna jsme jeli s konfirmandy na soustředění na Lázy. Tak 

nadále každý rok. 

Květa Žilková ukončila vedení pěveckého sboru. Vedení přezvala 

Alena Buchtová mladší.  

V září přišla do našeho sboru Olga Provazníková z Veselynivky. 

Sbor ji podporoval při práci, později při čtyřletém studiu až do června 

2006. Bydlela na faře v rodině Ženatých. 

V říjnu se začaly pravidelně konat bohoslužby v Domě 

s pečovatelskou službou. Jedenkrát za měsíc je konali faráři, ostatní 

neděle donášeli členové sboru kazetu nahranou toho dne při 

bohoslužbách. Na starost si celou organizaci vzal Vojtěch Hrouda.  

V listopadu rezignoval na práci ve staršovstvu Jan Teplý st. Protože 

náhradníci, sestra Věra Bukáčková a Tomáš Blažek nechtěli přijmout 

uvolněné místo, zůstalo místo presbytera neobsazeno. Tak až do konce 

volebního období rok 2004. 

V listopadu bylo zakoupeno sborové auto, Felicie. Od synodní rady 

jsme dostali dar 100.000 na jeho pořízení. 
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Opravy  

Zpevnili jsme kamením vjezd pro nákladní auta z Křenkovy ulice 

na zahradu. 

Na jaře proběhla plynofikace sborového domu v Bystřici. 

V Dlouhém opravili místní evangelíci ve spolupráci s obcí hřbitov. 

K umenšení vlhkosti kostela byl zbudován odvětrávací kanál pod 

podlahou presbyterny.  
 

Sbírky a finance 

Sbírka na pomoc Kosovu – 19.485 Kč. Sbírka pro české vesnice na 

Ukrajině – 6.100 Kč. Sbírka na Kosovo při ekumenických bohoslužbách 

v Bystřici činila 1.900 Kč. Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením 

v Turecku činila 13.800 Kč. 
 

Cizina 

Pěvecký sbor jel v dubnu na čtyři dny autobusem do Betzingen, 

kde zpíval spolu s tamějším pěveckým sborem. 

Daniel Gregor, Josef Konvalinka, Vlastimil Slonek a Zdeněk 

Tatíček pomáhali týden při opravě chat v Nösslachu. 

Koncem července jsme jeli na týden do Nösslachu, bylo nás 50! 
 

Jiné 

Kruh žen uspořádal sbírku šatstva a dalších věcí pro potřebné pro 

Diakonii Úpíce. Pohlednice novoměstského kostela vyrobila Daniela 

Ženatá, ty byly k prodeji ve věži.  

Zájezd do Telče, Velké Lhoty a Dačic. 

Koncert pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus 

 

 

Modlitba Martina Luthera  
 

Milý Pane Ježíši Kriste, ty znáš mou ubohou duši, ty znáš moje 

selhání, ty znáš moji nedokonalost, ty znáš moji nouzi. Ty znáš všechno, 

co ti s otevřeným srdcem vyznávám. Chybí mi dobrá vůle, chybí mi dobrá 

předsevzetí a měl bych je mít. Každý den sám dobře vidím, že jsem 

darebný a hříšný člověk, že jsem k ničemu. Ty víš, že bych chtěl mít 

dobrou vůli i dobré úmysly. Přeci se však zaplétám do sítí svého 

nepřítele. Osvoboď mne, ubohého hříšníka, podle své vůle ode všeho 

zlého a od pokušení. Posiluj a rozmnožuje ve mně pravou skutečnou 

křesťanskou víru. Dej mi tu milost, abych svého bližního z celého srdce 

věrně a jako sebe samého miloval. Propůjčuj mi trpělivost 
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v pronásledování a v jakémkoli protivenství. Před tebe předstupuji 

v důvěře v tvé zaslíbení a vyznávám před tebou jako před svým pravým 

farářem, pastýřem a biskupem své duše všechnu svou nouzi i bídu. Vždyť 

ty jediný víš, jak a kdy mi pomoci. Děj se vůle tvá. Na věky buď chválen. 

Amen. 
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Přihláška do realizačního týmu Vánoční hry 2021 
 

Milý, milá, 

doufáme pevně, že se k nám letos připojíš, protože Vánoční hra nezbytně 

potřebuje tvůj talent! Zkoušky si zkusíme užít, určitě se budeme scházet 

o adventních nedělích (5.12, 12.12. a 19.12.) a navíc si ještě uděláme 

soustředění, o kterém tě včas informujeme. Pozvání přidat se ke hře platí 

nejen dětem, ale také skoro-dospělým a úplně dospělým. Moc se na vás 

těšíme! 

 

Jméno           věk 

 

…………………………………………………………………………… 

 

vyberte klidně víc možností 

chci roli s textem 

chci roli bez textu 

chci hrát na hudební nástroj (jaký?) 

chci vyrábět kostýmy a kulisy 
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